Zoekplaatje afscheid meester van Oorsouw
P. van Oorsouw werd in 1957 gepensioneerd. Hij was in 1922 gekomen als
opvolger van Gerrit Sas die stopte, na bijna 45 jaar hoofdonderwijzer te zijn
geweest in Alphen. De foto’s zijn van het afscheid. Was dit in zaal
Mollenberg? Op de eerste foto staat rechts Van Oorsouw, de vrouw in het
midden is Adriana Johanna Hol, die in 1930 met Van Oorsouw trouwde en
ook 10 jaar in Alphen op school heeft lesgegeven.
Op de tweede foto is de man op de voorgrond met hoed Van Oorsouw. In het
midden (verder naar achter) met hoed: Jan van Wichen. Wie kent er andere
personen op deze foto, of heeft nog herinneringen aan het afscheid die wij
kunnen bewaren?
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Eigen WHAM ruimte
Sinds september 2007 vertoeven we met de historische werkgroep in
Dorpshuis de Hucht. Tot op heden hadden we de beschikking over een
inloopkast, maar met ingang van 1 januari 2011 beschikken we over onze
eigen ruimte. De kerstvakantie is door ons gebruikt om alles over te huizen
naar de oude ruimte van de spelotheek naast de peuterspeelzaal.
Mocht u onze donderdagavonden willen bezoeken dan loopt u dus voortaan
rechts om het dorpshuis heen, waar u door de ingang van de peuterspeelzaal
naar binnen kunt. We zitten dan rechts aan het eind van de gang.
In de volgende nieuwsbrief meer over onze nieuwe ruimte.

Oplossing zoekplaatjes.
Op de zoekplaatjes Schippers uit oktober en Oude boeren uit november zijn
geen reacties binnen gekomen. U kunt ze nog altijd bekijken op onze website
www.alphenaandemaas.com.

Noodschuurtjes (3)
Op onze website www.alphenaandemaas.com is een nieuwe rubriek
toegevoegd welke een overzicht geeft van alle leerkrachten die tussen 1856
en 1970 les hebben gegeven aan de St. Willibrordusschool.
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In het begin van de vorige eeuw stonden in Alphen langs de dijk een drietal
schuurtjes die daar door het polderdistrict zijn gebouwd om er zaken op te
slaan, die bij een dreigende overstroming nodig waren. In de vorige Union
hebben we al wat spullen opgenoemd die daar dan te vinden waren.
Uit oude beschrijvingen blijkt ook, dat soms materiaal gewoon langs de weg
werd opgeslagen. Uit de oude inventarislijsten weten we dat er van deze
opslagplaatsen waren bij de vluchtheuvel van Moordhuizen (bij Doorbraakdijk
10) en ook aan De Schans tussen de Dreumelweg en de Wamelseweg.
Een noodschuurtje wat nog redelijk intact is, maar dat toch veel inwoners van
Alphen niet kennen, is het dijkmagazijn aan de Nieuwe Schans, tussen nr. 3
en de ruïne van het Rijksstoomgemaal.

In de zomer wordt dit
gebouwtje bijna helemaal
aan het oog onttrokken door
begroeiing. Het ligt
bovendien aan een stuk dijk,
waar alleen
bestemmingsverkeer en
toeristen gebruik van maken.
We zijn er trots op, dat we
van dit gebouwtje de
bouwtekening en het bestek
hebben weten te vinden.
Daarom weten we dat
Hendrikus Derks in 1889 dit dijkmagazijn heeft neergezet. De totale prijs
bedroeg toen 660 gulden! De gecombineerde waterlossing Rijk van Nijmegen
en Maas en Waal was de opdrachtgever. In tegenstelling tot de twee andere
noodschuurtjes is hier niet op een vluchtheuvel, maar zelfs een stukje in de
dijk gebouwd. Kennelijk had men de overtuiging (uit ervaring?) dat dit deel
van de dijk bij overstromingen lange tijd droog bleef.
Het is voor ons niet duidelijk wie momenteel de eigenaar van dit dijkmagazijn
is. Net als bij het stoomgemaal is het jammer dat er niet minstens geprobeerd
wordt het voortschrijdende verval een halt toe te roepen.

Ouwe kranten
Op 28 juli 1914 besloot de
provincie Gelderland tot
oprichting van een
elektriciteitsmaatschappij,
sinds 1915 bekend als de
PGEM.
Het duurde nog een flink
aantal jaren voor we ook in
Alphen gebruik konden
maken van het lichtnet.
In de Gelderlander van 21
november 1934 vonden wij
nevenstaand bericht over de
aansluiting van Alphen op
het elektriciteitsnetwerk.
Van verschillende kanten
hoorden wij echter dat men
langs de Wamelseweg
bijvoorbeeld pas in de
oorlogsjaren werd
aangesloten, nadat de
aanwonenden zelf hadden
meegegraven aan de
sleuven.
Wie kan ons hierover meer
vertellen?
Wij zijn erg benieuwd naar
de verhalen over deze
geweldig grote verandering
die dit in het dagelijks leven
van de inwoners van Alphen
teweeg bracht.

